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OVERZICHT 2002-2008
VAN DE DIALOOGBIJEENKOMSTEN (nr. 8 t/m14)
van rooms-katholieken en vertegenwoordigers van de Verenigde Pinkster- en
Evangeliegemeenten (VPE)
De eerste zeven dialoogbijeenkomsten vonden plaats van november 1999 tot april 2002. Het
overzicht daarvan staat als 0093 op www.stucom.nl. Dat overzicht eindigde zo: 'Tot zover de
eerste fase waarin de doelstelling was: elkaar leren herkennen en waarderen als behorende bij
dezelfde Heer, het bevorderen van respect en wederzijds begrip, het uitwisselen hoe de heilige
Geest in de verschillende kerken ervaren wordt. Die vooraf gestelde doelstellingen zijn in
deze fase zeker bereikt door de deelnemers, maar ook in belangrijke mate bij de vele lezers
van de breed gepubliceerde persberichten.'
Hoe ging deze dialoog verder na de zevende bijeenkomst?
En welke kerkelijke leiders namen deel?
In de tweede fase werden dezelfde doelstellingen aangehouden en bereikt, maar in deze fase
konden ook de meer problematisch onderwerpen besproken worden zoals 'Avondmaal Eucharistie' en zelfs 'het doopsel'.
De plaats van samenkomst was ook in 2002-2008 afwisselend een pinkster of katholieke
locatie.
DEELNEMERS EN STATUS
De dialoogbijeenkomsten zijn steeds georganiseerd door een stuurgroep, bestaande uit [in
alfabetische volgorde]:
RK:
Geert van Dartel, secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene
Marc van Rossem, priester van het bisdom 's-Hertogenbosch (Hij volgde in 2005 pater Leo
van der Klaauw op in deze stuurgroep)
Kees Slijkerman, van de Katholieke Charismatische Vernieuwing
VPE:
Ds. Henk van den Born, voorzitter van de VPE-werkgroep Gesprek met de kerken en oudlegerpredikant.
Ds. Paul Pouwelse, oud-legerpredikant, voorganger van de Evangelische Gemeenschap
Roosendaal en lid van de VPE-werkgroep Gesprek met de kerken.
Drs. Huib Zegwaart, oud-secretaris van de Broederschap van Pinkstergemeenten (nu VPE),
was tot 2005 ook stuurgroeplid. Voor hem zoek de VPE nog een opvolger.
(Meer details over de stuurgroep van 1999 tot 2009: zie APENDIX op pag.8.)
Aan elke dialoogbijeenkomst hebben gemiddeld zo'n twintig mensen deelgenomen. De
stuurgroep heeft zelf als voorwaarde gesteld dat minimaal van beide zijde zeven genodigde
vertegenwoordigers bevestigd hebben dat ze komen. Dat aantal is steeds gehaald.
Van VPE-zijde vormden deze vertegenwoordigers steeds een officiële afvaardiging. Een
aantal keren was van de VPE ook de landelijke voorzitter, Peter Sleebos, aanwezig. Ook Wim
Bogaards, lid van het dagelijks bestuur van de VPE, neemt regelmatig deel. Verder vooral
voorgangers, predikanten, theologen en ook 'gewone' pinkstergelovigen. De VPE-werkgroep
Gesprek met de kerken, waarvan ds. Henk van den Born de voorzitter is, zorgt steeds voor
voldoende deelnemers van VPE-zijde.
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De katholieke deelnemers namen deel op persoonlijke titel. Het waren priesters, een diaken,
theologisch geschoolde leken en 'gewone gelovigen'. Ze werden steeds gevraagd door de
katholieke stuurgroepleden. Deze maakten gebruik van hun contacten bij de Katholieke
Charismatische Vernieuwing en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Katholieke
deelnemers kwamen ook via het landelijk Secretariaat RKK, de Nederlandse Missieraad, de
Focolarebeweging en het katholieke spiritualiteitcentrum De Beiaard in Utrecht.
Elke dialoogbijeenkomst begon met een tijd van gezamenlijk gebed, lofprijzing, vrij gebed en
persoonlijke getuigenissen. Steeds was er ook van beide zijde een spreker. Deze sprekers
waren representatief voor hun kerkelijke achtergrond.
OVERZICHT DIALOOGBIJEENKOMSTEN 2002-2007
8e dialoogbijeenkomst: 27 november 2002 in het centrum van de Focolarebeweging in
Amersfoort
In aanwezigheid van mgr. J. van Burgsteden, de bisschop-referent voor oecumene in de r.-k.
kerk in Nederland, vond op 27 november 2002 de achtste ontmoeting plaats. Het was de
eerste keer dat deze oecumenische gesprekskring een bisschop in zijn midden kon
verwelkomen. Mgr. Van Burgsteden maakte een deel van de bijeenkomst mee met het
eenvoudige doel ‘te luisteren en waar te nemen’. De bijeenkomst was dit keer gewijd aan een
gedachtewisseling met mgr. dr. Peter Hocken, priester van het bisdom Northampton
(Engeland) en internationaal specialist op het gebied van de dialoog tussen katholieken en
pinksterchristenen.
Volgens mgr. dr. Peter Hocken vraagt deze dialoog
om een eigensoortig model dat afwijkt van het in de
oecumenische dialogen gebruikelijke. Het gangbare
model legt zich toe op een academische
vergelijking van leeropvattingen en het vinden van
een nieuwe consensus. In de dialoog tussen de
Katholieke Kerk en de pinksterbeweging gaat het
niet primair om een vergelijking van
leeropvattingen, maar om de ontmoeting tussen
Kerk en opwekkingsbeweging. Katholieken kunnen
dan ook niet verwachten dat pinksterchristenen over

alle onderwerpen een uitgewerkte leeropvatting
hebben. Deze dialogen gaan eerder over de essentie
van geloof en Kerk en doen een appèl op bekering
en vernieuwing. Dit is geheel in lijn met wat het
Tweede Vaticaans Concilie daarover zegt. Hocken
hoopt dat de dialoog met opwekkingsbewegingen
de oecumene minder academisch en weer dichter
bij de gelovigen kan brengen. Hij herkende in de
wijze waarop de afgelopen jaren de dialoog tussen
katholieken en pinksterchristenen in Nederland is
gevoerd veel van het door hem bepleite model.

9e dialoogbijeenkomst: 28 november 2003 in het gebouw van de pinkstergemeente Immanuël
(VPE) te Amersfoort

Thema: De beleving van Eucharistie en Avondmaal in beider tradities.
Voor de tweede maal nam een r.-k. bisschop deel aan deze dialoog, nu als spreker: mgr. dr.
J.F. Lescrauwaet, emeritus hulpbisschop van Haarlem. Ook de landelijke voorzitter van de
VPE, Peter Sleebos, nam deze keer deel. Spreker van VPE-zijde was drs. Huib Zegwaart,
docent aan de ambtsopleiding van de VPE, de Azusa Hogeschool te Amsterdam. Hij
vertegenwoordigt de VPE ook in de dialoog met de Pauselijke Raad voor de eenheid van de
christenen. Onder pinkstergelovigen bleek en grote diversiteit aan beleving en vormgeving
van het Avondmaal. Beide lezingen staan als 0111 en 0112 op www.stucom.nl.
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Over deze dialoogdag stond in het Nederlands
Dagblad, dat na afloop een interview met de
sprekers had:
"Ooit heb ik in een gemeente meegemaakt dat
kinderen na afloop van de dienst met het
avondmaalsbrood zaten te spelen.'' Vreselijk vond
Huib Zegwaart dat. Hij is coördinator van de
pinkster-theologische hogeschool Azusa.
Pinksterchristenen geloven niet dat brood en wijn
aan het avondmaal in het lichaam en bloed van
Christus veranderen. "Maar er is op dat moment
wel iets mee gebeurd. Ze zijn voor de aanwezigen
iets anders gaan betekenen. Als dat meteen daarna
zo geprofaniseerd wordt, geeft dat kortsluiting.''
Rooms-katholieken geloven wél dat Christus
aanwezig is in brood en wijn van de eucharistie.
'Transsubstantiatie' heet dat sinds de dertiende
eeuw. Maar in dat begrip zit een hoop
middeleeuwse theologie en filosofie. Emeritus
hulpbisschop Lescrauwaet verwoordt het anders
voor vandaag: "Vergelijk het met een kus. Dat is
een teken, dat zegt: 'ik houd van jou'. En tegelijk is
het een daad van liefde, waarachtige communicatie.
Het brood en de wijn zijn ook niet 'alleen maar' een
teken. De Heer deelt zichzelf echt aan ons uit.''
"De bisschop herkende ,,dezelfde grondtoon'' om in
avondmaal en eucharistie ,,de Heer te ontmoeten en

dat niet in je eentje te doen''. De pinkstertheoloog
was blij met de ,,nuance'' ten aanzien van de
transsubstantiatie.
Volgens Zegwaart leunen de Pinkstergemeenten en volgens Lescrauwaet geldt dat voor Nederlandse
protestanten in het algemeen - zwaar op Zwingli.
Deze reformator zag het avondmaal louter als
herinnering aan Christus' dood. Zegwaart - en ook
Lescrauwaet - zou er wel een scheut Calvijn in
willen hebben; voor deze reformator was het
avondmaal wel degelijk ook ontmoeting met
Christus zelf."
"Christus is aanwezig niet alleen in brood en wijn,
zei mgr. Lescrauwaet; Hij is er ook in het Woord
dat gelezen en verkondigd wordt, en als hoofd van
het lichaam, de gemeenschap die bidt en zingt. Hij
is ook aanwezig via de priester. Die is voor
katholieken essentieel. De priester treedt op namens
Christus en namens de bisschop, in de lijn van de
ambtsopvolging van de apostelen. Zijn
aanwezigheid maakt de eucharistie tot maaltijd van
de Heer, in plaats van een samenkomst die we zelf
bedacht hebben, zei de bisschop."
Zie 0109 op www.stucom.nl.

10e dialoogbijeenkomst: 24 september 2004 in het centrum van de Focolarebeweging in
Amersfoort
Thema: Opwekking en/of vernieuwing in de kerken, hoe gaat/ging dat goed of niet goed?
Dit was een van de thema 's die dr. Peter Hocken in 2002 had geadviseerd.
Ds. Paul Pouwelse sprak vanuit de VPE over
opwekking en geloofsvernieuwing in de levens van
individuele christenen. 'Waar opening is voor de
heilige Geest, daar gebeurt iets nieuws.' Het begrip
opwekking werd vanuit de VPE-delegatie
omschreven als een soeverein ingrijpen van God,
niet door mensen te besturen of te bewerken. De
gebeurtenissen die achteraf als opwekking
omschreven worden zijn wel altijd voorafgegaan
door gebed. Maar tal van pogingen om door
intensief eendrachtig gebed een opwekking 'uit de
grond te stampen' hebben niet tot een opwekking
geleid.
Vanuit de r.-k. kerk vertelde Ans Vlaar van de
Focolarebeweging hoe deze beweging bij haar
ontstaan - 1943 in Trente - aanvankelijk met
argwaan werd bekeken (0118 op www.stucom.nl).
Omdat ze het altijd over de Bijbel hadden, leken ze
wel verkapte protestanten en omdat ze hun
goederen gemeenschappelijk deelden leken het wel
verkapte communisten. Ze hebben toen hun
ervaringen voorgelegd aan de plaatselijke bisschop
die de authenticiteit van deze nieuwe stroming
StuCom 0276

herkende, er een naam aan gaf en het goedkeurde.
Bij uitbreiding van de Focolarebeweging naar
andere bisdommen werd altijd eerst goedkeuring
gevraagd van de plaatselijke bisschop vanuit de
evangelietekst 'wie u hoort, hoort Mij'.
Kees Slijkerman, van de Katholieke Charismatische
Vernieuwing, sprak over de nieuwe bewegingen en
vernieuwende stromingen die in de r.-k. kerk zijn
ontstaan; over de ruimte die ze wel en niet krijgen
en over de kerkelijke leer die zich hierbij
ontwikkelt sinds het Tweede Vaticaans concilie
(1962-1965). Zie 0119 op www.stucom.nl.
In het verslag werd vanuit deze dialoog
geconcludeerd: 'Zowel bij opwekking als bij
vernieuwing gaat het om een ervaring van het
werken van de heilige Geest waardoor nieuw
geestelijk leven ontstaat in nieuwe vormen. Op de
vraag waarom vernieuwingen niet altijd goed gaan
maar soms leiden tot breuken kwamen in de dialoog
verschillende antwoorden naar voren: te grote
vasthoudendheid aan bepaalde leerstellingen,
liefdeloosheid en zelfgenoegzaamheid. Enerzijds
worden vernieuwingen tegengehouden doordat
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mensen te lang vasthouden aan verouderde vormen.
Anderzijds ontsporen vernieuwers als ze zich te
zeer vastklampen aan het eigen gelijk en niet de
nodige nederigheid en het geduld kunnen
opbrengen.
Eenheid blijft bewaard als gelovigen uitgaan van de
gedachte: 'Als God iets nieuws wil bewerken zal

Hij er op zijn tijd en op zijn wijze ruimte voor
geven'. Vanuit dat vertrouwen maken katholieken
kennelijk gemakkelijker hun eigen overtuiging
ondergeschikt aan het oordeel van de kerk.' Zie
0120 op www.stucom.nl.

11e dialoogbijeenkomst: 10 juni 2005 in het gebouw van de Evangelische
Zendingsgemeente Menorah (VPE) te Apeldoorn.
Thema: Hoe word ik christen?
Dit thema was in die tijd nog in bespreking in de internationale dialoog tussen de Pauselijke
Raad voor de eenheid van de christenen en vertegenwoordigers van de 'klassieke'
Pinksterkerken. De enige Nederlander die aan deze internationale dialoog deelnam, drs. Huib
Zegwaart, gaf in Apeldoorn een uiteenzetting van de toen bijna afgeronde dialoogfase. Zijn
lezing is 0204 op www.stucom.nl, het verslag is 0134.
Van katholiek zijde gaf Mariet Rijk, directrice van het katholieke spiritualiteitcentrum De
Beiaard in Utrecht, antwoord op de vraag Hoe wordt iemand christen? Zij begeleidde al 40
jaar mensen die gedoopt willen worden. Die mensen hebben allemaal al een begin gemaakt
met christen worden, voordat ze om begeleiding vragen. Bij Mariet Rijk worden ze eerst
geloofsleerling en daarna doopleerling. Zie 0138 op www.stucom.nl.

12e dialoogbijeenkomst: 23 juni 2006 in het St. Janscentrum te Den Bosch
Het thema: Het appèl van de Pinksterbeweging na 100 jaar (1906-2006).
Over dit thema gaf prof. dr. Paul N. van der Laan een inleiding. Van katholieke zijde
reageerde pastoor dr. M.A.L. Wagemaker op deze lezing. Zie 0151 en 0152 op
www.stucom.nl. Beide lezingen leverden vrij veel publiciteit op.
Dr. Paul N. van der Laan is professor of Religion op South-eastern University, Lakeland,
Florida. Pastoor Dr. M.A.L. Wagemaker is onder meer lid van de Bisschoppelijke Commisie
voor de Oecumene en hij doceert onder meer oecumene aan het diocesaan Grootseminarie
Tiltenberg in Vogelenzang.

13e dialoogbijeenkomst: 14 juni 2007 in het gebouw van de Evangelische Gemeenschap
(VPE) Roosendaal.
Thema: de doop
Sprekers waren mgr. dr. Ben Janssens (docent systematische theologie aan de r.k. seminaries
van de bisdommen Roermond en ’s-Hertogenbosch en de diocesane vertegenwoordiger van
het bisdom Roermond in het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene) en drs.
John van Eenennaam, predikant bij de dienst Protestantse Geestelijke Verzorging
(krijgsmacht) en redacteur van de Parakleet (kaderblad VPE).
De twintig dialoogdeelnemers in Roosendaal kregen een hartelijke groet van bisschop
Muskens, in wiens bisdom de bijeenkomst plaatsvond. Namens hem was de gedelegeerde
voor oecumene van het bisdom Breda, pastoor A. Kamps, aanwezig. Verslag: 0184 op
www.stucom.nl.
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Beide sprekers presenteerden niet alleen helder de
leer van hun eigen traditie, maar hadden ook
kritische vragen bij de dooppraktijk van hun eigen
geloofsgemeenschap. Ze zochten met succes
toenadering tot elkaars traditie.
"Het oecumenisch gesprek van de Katholieke Kerk
met de Pinkstergemeenten zal zeker ook ten aanzien
van de doop uiterst vruchtbaar kunnen zijn", zei
pastoor Janssens. "Onze gemeenschappelijke
grondslag is ons geloof in Jezus Christus als Heer
en als Verlosser. Het is de heilige Geest die ons tot
die belijdenis voert. Het zou goed zijn na te denken
over wat de band van eenheid uitmaakt: de uniciteit
van Jezus Christus of de erkenning van de doop!".
Zijn lezing: 0182 op www.stucom.nl.
De vraag aan de VPE om een representatief verhaal
werd zeer serieus opgevat. De spreker heeft eerst
aan honderd VPE-gemeenten een formulier

gestuurd met vragen over hun dooppraktijk. Vanuit
de antwoorden hield hij 14 juni zijn lezing en
publiceerde hij in twee uitvoerige artikelen de
onderzoeksresultaten in het kaderblad van de VPE,
de Parakleet, en op www.stucom.nl (0183).
Van Eenennaam schrijft: 'Die recente peiling toont
veel nuanceringen over de verhouding tussen doop
en lidmaatschap of Avondmaal e.d. Verschillen die
er mogen zijn. Voor wie het wil, biedt dat spectrum
van variaties een uitdaging om over de verschillen
na te denken.'
De VPE heeft in haar geloofsbasis staan: "Wij
geloven dat de Doop door onderdompeling in water
een getuigenis is van met Christus gestorven en
opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun
zonden belijden en geloven in Jezus Christus als
hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid
aan zijn bevel gedoopt te worden in de naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest".

Dat er op deze dag over de doop werd gesproken, dat was mede op voorstel van pastoor dr.
M. Wagemaker en dhr. P. Kohnen, beleidsmedewerker van de bisschoppenconferentie.
Het doopsel is een onderwerp waarbij - vooraf bekeken - de beide tradities heftig lijken te
botsen. Toen deze dialoogdagen begonnen in 1999 werd er uitdrukkelijk voor gekozen
problematische onderwerpen als de doop voorlopig niet te bespreken. Er werd in de eerste
fase gekozen voor onderwerpen waarover waarschijnlijk veel consensus zou zijn. Dat de doop
nu in alle harmonie en wederzijds begrip toch bespreekbaar was tekent hoever de dialoog
gevorderd is.
Ds. Van Eenennaam eindigde zijn artikel met deze
samenvatting van de dialoog over het doopsel:
Dialoogdag VPE - RKK
De dialoogdag 14 juni 2007 bracht twee tradities bij
elkaar tot een gesprek. Daarbij werd een
opmerkelijke overeenkomst duidelijk in de zorg dat
het doopritueel niet uitgehold zou moeten worden.
Ook werd gedeeld dat doop op geloof door
onderdompeling vanuit de Schrift gefundeerd is.
Mgr. Janssens vond pogingen om bepaalde teksten
naar de kinderdoop toe te lezen, minder
aannemelijk. Steeds sterker werd het perspectief dat
kinderen niet alleen onder de aandacht en zorg van
God vallen, maar helemaal bij Christus en de
geloofsgemeenschap mogen horen en daarom ook
via de doop mogen worden ingelijfd. Een
theologisch verhaal, dat gaandeweg steeds steviger
is geworden, al is momenteel de geloofsdoop in
meerdere kerken op retour.

Voor de RKK is een ‘gewoontedoop’, waar later
echter niets meer mee wordt gedaan, ook een
dilemma. Vanuit de VPE werd de vraag gesteld of
de RKK de doop vaker zou willen toepassen door
onderdompeling, nu zelfs blijkt dat de catechismus
van die kerk dat de aanbevolen wijze noemt.
Voorgangers van de VPE kregen de vraag
voorgeschoteld of doopkandidaten, die eerder als
kind in een andere kerk zijn gedoopt, hun
onderdompeling op volwassen leeftijd een
‘doopvernieuwing’ mogen noemen. Zo kan er
erkenning worden gegeven aan wat de Heer heeft
geschonken in de kinderdoop en kan aan de
eenmaligheid van de christelijke doop recht worden
gedaan.
Uit: Parakleet nr. 104, 27e jaargang, 4e kwartaal
2007, november 2007, 0183 op www.stucom.nl

14e dialoogbijeenkomst: 21 november 2008 bij de gemeenschap Chemin Neuf in de
Paulusabdij te Oosterhout. Onderwerp: de hoofdstukken bekering en geloof in het rapport 'On
becoming a Christian'.
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Sprekers: Prof. dr. J. Van der Vloet, directeur van Officium Catecheticum, het catechese
orgaan van de Nederlandse bisschoppenconferentie; en prof. dr. C. van der Laan, hoogleraar
pentecostalisme aan de VU in Amsterdam.
Een van de conclusies was dat de standpunten van de r.-k. kerk en de pinksterkerken ten
aanzien van bekering en geloof dichter bij elkaar komen, behalve op het element sacramenten.
Zie het verslag, 0258 op www.stucom.nl, en de lezingen: 0257 en 0260 op www.stucom.nl.
0203uk op www.stucom.nl is het rapport 'On becoming a Christian', 0256 is een Nederlandse
samenvatting van de hoofdstukken 1 en 2.
PUBLICATIES
Verslagen en teksten van bovengenoemde dialoogbijeenkomsten verschenen niet alleen op
www.stucom.nl maar ook in kranten, tijdschriften en boeken. De bijeenkomsten hebben dus mede een
vrij grote uitstraling gehad via:
- het Nederlands Dagblad (bijv. 16-6-2007),
- de Parakleet (VPE-kaderblad),
- Publicaties van de Katholieke Vereniging voor Oecumene,
- Bouwen aan de Nieuwe Aarde (tijdschrift van de Katholieke Charismatische Vernieuwing).
- Uitdaging (Evangelisch maandblad met 20.000 lezers), bijv. in sept. 2006,
- Reformatorisch Dagblad 15-6-2007,
- Rkkerk.nl (2006, 2008),
- Opwekking (VPE-maandblad voor breed publiek),
- Kontekstueel (tijdschrift voor gereformeerd belijden nú) febr.2008 (pag.18);
En via verschillende boeken:
- Toen de kracht Gods op mij viel - C. en P. van der Laan - uitg. Kok - 2007 (pag.207-209);
- De charismatische beweging - Dr. K.Blei - uitg. Kok, 2006 (pag.152-154);
- Zet elke pastorie in brand - Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme;
- Fruitfull in this Land - A.Drogers/C. v.d.Laan/W.v.Laar - uitg.Boekencentrum 2006 (pag.108110);

NAWOORD
Tot zover het verslag van de dialoogbijeenkomsten die de stuurgroep heeft georganiseerd.
Tussen de 13e en 14e dialoogbijeenkomst zijn nog meer bijeenkomsten te melden waarin iets
gebeurde tussen rooms-katholieken en pinkstergelovigen.
R.-K. BISSCHOP ALS OFFICIËLE GAST BIJ VIERING PINKSTERBEWEGING
Dat er iets ten goede is veranderd tussen de VPE en de Rooms-katholieke kerk in Nederland, moge
ook blijken uit het feit dat bij de viering van honderd jaar Pinksterbeweging in Nederland een r.-k.
bisschop was uitgenodigd. Deze viering was op 15 september 2007 in het Olympisch stadion te
Amsterdam en kwam in januari 2008 op tv. Die uitnodiging werd aangenomen: hulpbisschop mgr. J.
van Burgsteden s.s.s. was aanwezig onder de officiële gasten. Deze viering werd georganiseerd door
een breed platform van pinksterdenominaties (incl. de VPE), onder voorzitterschap van Peter Sleebos,
die ook voorzitter is van de VPE. De VPE had niet eerder een r.-k. bisschop uitgenodigd.
SYMPOSIUM OVER NIEUW INTERNATIONAAL DIALOOGRAPPORT
Op 30 nov. 2007 was er aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een presentatie van het nieuwste
rapport van de dialoog tussen de Pauselijke raad voor de eenheid van de christenen en
vertegenwoordigers van de 'klassieke' pinksterkerken (incl. VPE). Prof. dr. Mel Robeck, covoorzitter
van deze internationale dialoog, gaf een uiteenzetting over de achtergrond en uitkomsten van de 5e
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dialoogfase. Dat gebeurde tijdens een symposium, georganiseerd door de Leerstoel Pentecostalisme en
de Leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing over het onderwerp van het rapport: 'Hoe
word je christen?´.
Van VPE-zijde spraken prof. dr. Cees van der Laan, drs. Huib Zegwaart en landelijk voorzitter Peter
Sleebos. Van katholieke zijde spraken prof. dr. Patrick Lens en drs. Leo van der Klaauw. Van der
Klaauw nam de plaats in van de 's morgens ziek gemelde mgr. Van Burgsteden.
Het Engelse dialoograpport (On becoming a Christian), lezingen en verslag staan als 0203, 0205 t/m
0209 op www.stucom.nl.
Dat rapport was het resultaat van de dialoog die de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de
Christenen van 1998 tot 2006 voerde met vertegenwoordigers van de pinksterkerken. Lezing van en
publicaties over dit rapport worden door de Nederlandse dialoogstuurgroep gestimuleerd. Een
Nederlands artikel over het rapport verscheen in het nieuwe oecumenische theologisch tijdschrift
Perspectief, juni 2008 (zie www.oecumene.nl en 0242 op www.stucom.nl).
BISSCHOP OVER DOOP IN PINKSTERKERKEN
Mgr. J. van Burgsteden s.s.s. sprak als bisschopreferent voor de oecumene, tijdens de evaluatie op 5
oktober 2007 van de Derde Europese Oecumenische Assemblee ook over de Pinksterkerken. Hij
pleitte voor een verbreding en verdieping van de weder-zijdse dooperkenning. In het verslag in
Rkkerk.nl staat: 'Het Oecumenisch Directorium geeft een aantal criteria waarop gelet moet worden
wanneer de geldige bediening van het doopsel wordt onderzocht. Onderdompeling of besprenkeling
met water en het gebruik van de trinitaire doopformule zijn de doorslaggevende elementen. Vanuit het
katholieke perspectief is daarmee tamelijk eenvoudig vast te stellen of er sprake is van een geldige
doop. Van sommige kerken wordt de geldigheid van de doop zo vanzelfsprekend geacht, dat het nooit
tot een formele wederzijdse dooperkenning met de katholieke Kerk is gekomen, bijvoorbeeld in het
geval van de Oud-Katholieke Kerk. Bij de Pinksterkerken zal de discussie een volledig ander
perspectief hebben wanneer het gaat over de geldigheid van de kinderdoop.' Zie 0240 op www.stucom.nl.
ANDERE NETWERKEN VAN HET PENTECOSTAAL TYPE
Er zijn ook contacten tussen rooms-katholieken en andere netwerken van het 'pentecostaal-type ecclesiale
gemeenschappen', naast de VPE en naast het verband waarin de VPE met andere pinksterdenominaties is
verbonden. Iets daarvan bleek uit een bericht in de elektronische nieuwsbrief Joël-news (veel gelezen door
pinkstergelovigen) van 16 mei 2008:
JNN 357 - Ongeveer 5.000 christenen uit 70 landen,
van verschillende leeftijden en denominaties, waren
begin mei bijeen in Ahoy in Rotterdam voor de
'Heaven on Earth'-conferentie van Stichting TRIN.
De conferentie opende met een bewogen statement
van eenheid.
Vertegenwoordigers van diverse
kerkgenootschappen legden bij een kruis van vijf
meter hoog elk een steen, om zo gezamenlijk een
(geestelijke) muur te bouwen. Pastoor Marc van
Rossem van de Heilige Landelinusparochie in Den
Bosch hield voorafgaand een toespraak waarin hij
namens de Rooms-Katholieke Kerk (met de zegen
van de bisschop van Rotterdam) vergeving vroeg
aan protestanten voor geruzie en een verkeerde

houding in het verleden, en zich openlijk
verzoende. "Wij zijn hier als broeders en zusters in
Christus, onze Heer en Redder. Als wij ons
vernederen en bidden, zal God ons land genezen,"
sprak Van Rossem. Dit brak iets open bij de
aanwezigen. "Ik merkte dat de zalving kwam en
God geestelijk kon doorbreken," vertelde Van
Rossem in een telefonisch gesprek met Joel News.
"Mij heeft het tot tranen toe bewogen," zegt Marcel
Dreve uit Utrecht die de conferentie bezocht. "Ik
ben met de nodige teleurstellingen uit de RoomsKatholieke Kerk weg gegaan, en ervoer dit als een
diepe heling, waardoor ik weer één kon zijn met
deze kerk."

Bron: http://joelnews-nl.squarespace.com/dezeweek/heaven-on-earth-in-teken-eenheid-en-actie.html

Dit overzicht werd vastgesteld in de stuurgroepvergadering van 30 maart 2009 te Empel.
Kees Slijkerman, 31-3-09
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APENDIX

SAMENSTELLING VAN DE STUURGROEP 1999-2009
Vooraf:
Kees Slijkerman van de Katholieke Charismatische Vernieuwing had op 2 maart 1999, op zijn
verzoek, van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland een kopie
ontvangen van het internationale dialoograpport Evangelisatie, proselitisme en gezamenlijk getuigenis
(StuCom0002, 0004, 0003).
Op 31 maart 1999 belde hij met Geert van Dartel van de Willibrordvereniging over het beginnen van
deze dialoog in Nederland. Wie kon daarin initiatief nemen? De Katholieke Charismatische
Vernieuwing kon dat doen. De Willibrordvereniging kon misschien meedrager worden (wat ze ook
inderdaad werden). Geert zou graag een uitnodiging ontvangen.
1. De eerste vergadering van de 'voorbereidingsgroep' - die vanaf 2001 stuurgroep heette - was op 8
juli 1999 in Ede ten huize van Paul van der Laan, secretaris van de werkgroep Gesprek met de kerken
van de Broederschap van Pinkstergemeente [die op 16-2-2002 opging in de Verenigde Pinkster- en
Evangeliegemeenten (VPE)]. Naast Paul waren aanwezig: Ds. Paul Pouwelse, voorzitter van de
werkgroep Gesprek met de kerken, pater Leo van der Klaauw en Kees Slijkerman.
2. Op 12-10-99 was er weer een vergadering van de 'voorbereidingsgroep' met dezelfde aanwezigen.
Leo en Kees hadden op 2-9-99 met Geert van Dartel gesproken en Geert had op 8-9-99 met het
dagelijks bestuur van de Willibrordvereniging gesproken.
Na de 1e dialoogdag, 11-11-99, stuurde Geert van Dartel - mede namens Leo en Kees - een verslag
aan de Bisschoppelijke Commissie van Oecumenische Zaken.
3. Op 17-12-99 kwam de 'voorbereidingsgroep' opnieuw bijeen in dezelfde samenstelling, nu in GilzeRijen.
4. Paul van der Laan droeg in 2000 het secretariaat van de werkgroep Gesprek met de kerken over aan
Richard Drenth, die mee ging helpen bij de voorbereiding van de volgende dialoogdagen. Paul zijn
naam stond nog wel onder de uitnodiging voor de 2e dialoogdag op 2-3-00, maar daarna nam Richard
zijn plaats in. De voorbereidingsgroep vergaderde op 27-3-00 in Gilze-Rijen in deze samenstelling: ds.
Paul Pouwelse, Richard Drenth, pater Leo van der Klaauw en Kees Slijkerman.
De gezamenlijke persberichten na elke dialoogdag werden steeds goedgekeurd door de secretaris van
de Broederschap van Pinkstergemeente, Huib Zegwaart, (later door de voorzitter van de werkgroep
Gesprek met de kerken, ds. Van den Born), en door Geert van Dartel, de secretaris van de
Willibrordvereniging (later genaamd Katholieke Vereniging voor Oecumene).
5. Na de 3e dialoogdag op 14-6-00 vergaderde de voorbereidingsgroep op 7-9-00 weer in Gilze-Rijen
in deze samenstelling: ds. Paul Pouwelse, ds. Henk van den Born, pater Leo van der Klaauw en Kees
Slijkerman. Richard Drenth was verhinderd. Geert van Dartel had inmiddels een positieve brief
ontvangen van de Bisschoppelijke Commissie voor Oecumenische Zaken en daarvan ging een kopie
naar Kees en Leo die een kopie overhandigden aan de dialoogpartners.
6. De voorbereidingsgroep vergaderde op 13-12-00 weer in Gilze-Rijen in deze samenstelling: ds.
Paul Pouwelse, ds. Henk van den Born, Richard Drenth, pater Leo van der Klaauw en Kees
Slijkerman.
7. De voorbereidingsgroep vergaderde op 22-2-01 weer in Gilze-Rijen in deze samenstelling: ds. Paul
Pouwelse, ds. Henk van den Born, pater Leo van der Klaauw en Kees Slijkerman. Richard Drenth en
Geert van Dartel (voor het eerst als lid genoemd) waren verhinderd.
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8. Op 16-7-01 kwam de voorbereidingsgroep bijeen in Bergharen op de pastorie bij Leo vd Klaauw in
deze samenstelling: ds. Henk van den Born, Geert van Dartel (voor het eerst als lid aanwezig), pater
Leo van der Klaauw en Kees Slijkerman. Richard Drenth en ds. Paul Pouwelse [in file] waren
verhinderd. Voorgesteld werd om de naam voorbereidingsgroep te veranderen in stuurgroep.
9. Op 27-9-01 kwam de voorbereidingsgroep bijeen in Helvoirt bij Leo vd Klaauw in deze
samenstelling: ds. Paul Pouwelse. Huib Zegwaart (voor het eerst als lid aanwezig maar al lang lid van
de internationale dialoog), Geert van Dartel, pater Leo van der Klaauw en Kees Slijkerman. Ds. Henk
van den Born was verhinderd. Richard Drenth was door Huib Zegwaart vervangen. Henk van den
Born had intussen bij de Broederschap van Pinkstergemeenten het voorzitterschap van de werkgroep
Gesprek met de kerken overgenomen van ds. Paul Pouwelse.
10. De stuurgroep kwam 6-12-01 bijeen in Helvoirt met Geert van Dartel, pater Leo van der Klaauw
en Kees Slijkerman, ds. Henk van den Born en ds. Paul Pouwelse. Huib Zegwaart was verhinderd.
11. De stuurgroep kwam 14-10-02 bijeen in Helvoirt met Geert van Dartel, pater Leo van der Klaauw
en Kees Slijkerman, ds. Henk van den Born, ds. Paul Pouwelse en Huib Zegwaart.
12. De stuurgroep kwam 23-6-03 bijeen in Helvoirt met Geert van Dartel, pater Leo van der Klaauw
en Kees Slijkerman, ds. Henk van den Born en ds. Paul Pouwelse. Huib Zegwaart was verhinderd.
13. De stuurgroep kwam 22-1-04 bijeen in Gilze-Rijen bij ds. Pouwelse met Geert van Dartel, Kees
Slijkerman, ds. Henk van den Born en ds. Paul Pouwelse. Pater Leo van der Klaauw en Huib Zegwaart
waren verhinderd.
14. De stuurgroep kwam 23-3-05 bijeen in St. Janscentrum te Den Bosch met Geert van Dartel, Kees
Slijkerman, ds. Henk van den Born, ds. Paul Pouwelse en pater Leo van der Klaauw. Voor Zegwaart
werd gezocht naar een vervanger.
15. Vanaf 2006 verving pastoor Marc van Rossem pater Leo van der Klaauw en bestond de stuurgroep
uit pastoor Marc van Rossem, Geert van Dartel, Kees Slijkerman, ds. Henk van den Born, ds. Paul
Pouwelse.
16. Op 19-9-08 spraken de katholieke stuurgroepleden (pastoor Marc van Rossem, Geert van Dartel,
Kees Slijkerman) in Utrecht met hulp-bisschop J. van Burgsteden, die vanuit de
bisschoppenconferentie referent is voor de oecumene, en met zijn oecumene-medewerker Pieter
Kohnen over de mogelijkheden om ook een officiële dialoog tussen VPE en RKK te realiseren.
16. In de stuurgroepvergadering van 30-3-09 nam pastoor Marc van Rossem afscheid van de
stuurgroep. Hierna bestond de stuurgroep uit Geert van Dartel, Kees Slijkerman, ds. Henk van den
Born, ds. Paul Pouwelse.
Dat stuurgroepleden zicht terugtrokken was altijd omdat ze een nieuwe baan hadden en/of het niet
langer konden combineren met hun werk.

K.S. 31-3-09
Kleine correctie doorgevoerd op 23-12-2009 op pag. 8: 1. De eerste vergadering van de 'voorbereidingsgroep' - die vanaf 2001 stuurgroep
heette - was op 8 juli 1999 in Ede ten huize van Paul van der Laan. Dus in Ede en niet in Veenendaal.

StuCom 0276

www.stucom.nl

9.

